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Krefeld, dátum – A krefeldi székhelyű Adalbert-Alapítvány 2021-ben a soron következő, az Európai 

békéért, szabadságért és együttműködésért adandó Nemzetközi Adalbert-Díjat Joachim Gauck 

korábbi szövetségi elnöknek ítélte oda. 

A díjat 2021. június 26-án Andrzej Duda, Lengyelország köztársasági elnöke fogja átadni Varsóban, az 

Elnöki kancelláriában. 

A laudációt a korábbi szlovák államelnök, Andrej Kiska tartja. 

A díjazott egyik azon német személyiségeknek, akik az egykori NDK és az NSZK polgárai között hidat 

építettek. Az 1940-ben Rostockban született Gauck az NDK idején a teológiai tanulmányait követően 

evangélikus-lutheránus lelkész lett. A hitben megélte azt a lehetőséget, hogy az igazságra bízza magát 

és általa erőt merítsen, amely képessé tette őt keresztényként a kisebbségi státuszban való létre. Ez 

tette őt képessé arra, hogy kiálljon a szabadság mellett és visszautasítsa az NDK rendszerét. Ő akkor is 

bátorságot tanúsított, amikor mások alkalmazkodtak a politikai és társadalmi élet megváltozásához. 

Amikor Németország visszaszerezte egységét, akkor rövid ideig a német parlament (Deutscher 

Bundestag) tagja lett. 1990 októberétől 2000 októberéig Gauck szövetségi megbízottként az ún. 

„Gauck-Hivatal” vezetője volt, mely az egykori NDK állambiztonsági szervének (Stasi) személyes 

adatokat tartalmazó dokumentáció kezeléséért volt felelős. 2012. március 18-án a 15. Szövetségi 

Gyűlés nagy többséggel szövetségi elnökké választotta– hivatalát 2017. március 18-ig töltötte be. 

A díjazott Joachim Gauck különösen a közép-európai szomszédos népek egymással való együttélése 

terén kifejtett munkássága utal a prágai Szent Adalbert (956-997) életútjára. Őt az Adalbert-országok, 

mint „a kontinensünk nagy patrónusát” tisztelik, aki II. János Pál Pápa szavait idézve „az európai 

identitás és egység” alapjait tette le. 

Az Adalbert Alapítvány az alapszabálya szerint minden második évben odaítéli az Adalbert Díjat egy 

olyan személyiségnek, aki kimagasló mértékben hozzájárult egész Európa tartós együttműködéséhez 

és a nyugat- és közép-európai népek jószomszédi kapcsolatainak ápolásához és elmélyítéséhez. 

Az Adalbert Díj eddigi kitüntetettjei Tadeusz Mazowiecki, Antall József, František Tomášek bíboros, 

Franz König bíboros, Václav Havel, Helmut Kohl, František Mikloško, Władysław Bartoszewski, Göncz 

Árpád, Ján Čarnogurský, Petr Pithart, Hanna Suchocka, Kónya Imre és Peter Zajac. 

Dr. H. Dieter Gobbers 

 

 

 

 


